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*** 
  خطة سرية يقودها عباس إلسقاط حكومة حماس  .1

تحدثت يديعوت احرونوت عن خطة عمل سرية نـسجت بـين            :غزةمن   25/4/2006القبس الكويتية  نشرت
محافل رفيعة المستوى في االدارة االميركية والقاهرة وعمان والرياض والقدس يقوم بموجبها الرئيس عبـاس               

دفها في صـالح    في موعد لن يتجاوز شهر اغسطس المقبل بإقالة حكومة هنية بدعوى انها لم تنجح في اداء ه                
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى لم تكشف هويتـه، ان حكومـة               .ابناء الشعب الفلسطيني  

حماس لن تصمد حتى نهاية الصيف، واضافت انه حسب الخطة السرية يعلن ابو مازن انه يستخدم صـالحياته          
فـي   اشارت يديعوت احرونوت الى انـه     و .كزعيم اعلى للشعب الفلسطيني، ويدعو الى اجراء انتخابات جديدة        

اطار الخطة ستمنع الحكومة االميركية تحويل مئات ماليين الدوالرات التي وعد بها الفلسطينيون مـن ايـران                 
  . وهذا ما يحدث في هذه الفترة. والسعودية وقطر

 الماليـة    كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن وزير      :غزةمن   24/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
 .السابق سالم فياض غادر األراضي المحتلة متوجها إلى الواليات المتحدة األمريكية عبر مطار بن غوريـون               

إن السفر جاء ضمن عملية التنسيق إلفشال الحكومة الفلسطينية بين أطراف فلسطينية وإقليمية             : وقالت المصادر 
طينية توضع فيها األموال بـدال مـن وزارة الماليـة          ودولية، مضيفة أن حديثا سابقا دار حول تشكيل هيئة فلس         

   .ويقودها فياض
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كشفت مصادر داخل فتح النقاب عن أن العديد من اللقاءات عقدتها شخصيات متنفذة في فتح               من ناحية أخرى،    
الشهر الماضي على مستوى أمناء السر والمحافظين واألجهزة األمنية، وتم خالل هذه اللقاءات االتفـاق علـى                 

ويشكل العقيد محمد دحالن محـور التـوتر         .ية إفشال حكومة حماس ضمن مهمة أسموها البقاء في الخفاء         عمل
إن : وقالت تلك المصادر   .وعنوانه في المرحلة القادمة، وهو من وجهة نظر المتابعين له عراب الحرب األهلية            

األمـن  : ذات ثالثة عنـاوين هـي     مهمة البقاء في الخفاء تضمنت إنشاء لجنة ثالثية تكون بمثابة حكومة ظل             
حيث أسند الملف األمني إلى دحالن، والملف السياسي أسند إلى صائب عريقات، والملف             . واالقتصاد والسياسة 

وأكدت المصادر أن دحالن، راعي الملف األمني إلفشال حماس، عمد إلى تشكيل             .االقتصادي إلى محمد اشتية   
قطاع، ويعد سمير المشهرواي ورشـيد أبـو        الفظات في الضفة و   مجموعات من المحسوبين عليه في كل المحا      

شباك جزء من هذا المخطط في غزة، وأن هدف هذه المجموعات هو تنفيذ عمليات اغتيـال وتـصفية قـادة                    
ومسئولين ووجهاء فلسطينيين خالل المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن اتهام لجان المقاومة الشعبية لدحالن وسمير               

ونوهت المصادر إلى أن هذه االغتيـاالت لـن          .ل الشهيد أبو يوسف القوقا ليس عن ذلك ببعيد        المشهراوي بقت 
تكون موجهة ضد كوادر حماس فحسب، بل ستكون موجهة أيضا إلى أطراف متعددة، بحيـث تبـدأ بتـصفية                   

ألول شخصيات مقربة من حماس ثم تنتقل إلى فصائل أخرى ثانيا، ثم االنقضاض على حماس ثالثا، والهـدف ا                 
  .منها هو إحراج حكومة حماس أمنياً وتصويرها على أنها غير قادرة على ضبط الوضع األمني

  
  ينتقد مشعل الفتنة وعباس يلوح بصالحية إقالة الحكومة  .2

تصاعدت السجاالت الكالمية بين    : غزة رائد محمد  نقالً عن مراسلها في      25/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
مت حماس وصف الرئيس محمود عباس  لخالد مشعل بأنه مشعل الفتنة، فيمـا لـوح                حماس وفتح امس، وهاج   

وقال عباس، في حديث لقنـاة       .عباس بصالحية إقالة الحكومة، إال أنه قال إنه لن يستخدمها في المرحلة الحالية            
 زالـت   حمـاس مـا   : إنه لن يقيل الحكومة التي تقودها حماس في الوقت الحالي، وأضاف          : إن التركية .إن.سي

عليها أن تواجه الحقائق وأن تكـون علـى         .. تتصرف وكأنها في صفوف المعارضة ال متولية رئاسة الحكومة        
وعبـر  . لننتظر ونر إن كان هذا سـيتغير : وأضاف .يناتصال مع إسرائيل لتلبية االحتياجات اليومية للفلسطيني   

 أنه حذر من اعتزام اولمرت وضع الحدود        عباس عن أمله في إنهاء االنتفاضة المستمرة منذ خمسة أعوام، بيد          
وفي مقابلة مع صـحيفة الـرأي العـام          .النهائية إلسرائيل حول مستعمرات الضفة في غياب محادثات السالم        

  .األردنية، دعا الفلسطينيين جميعا لالبتعاد عن مجرد التفكير بالحرب األهلية
ها السياسي، معتبرة ذلك خروجا على األخالق       إلى ذلك، رفضت حماس التطاول على قيادتها وعلى رئيس مكتب         

والقيم وعلى الوحدة الوطنية، مجددة عزمها على تحمل مسؤولياتها ومواصلة العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني              
ودعت الحركة في بيان صـحافي       .وخدمته ومواصلة برنامج الصمود والمقاومة مهما كانت الضغوط والعقبات        

شعبنا عامة ومن األخوة في فتح خاصة إلى التدخل لوقف حالة التحـشيد وإثـارة               من سمتهم العقالء من أبناء      
الفتنة وتوسيعها، ووقف التعدي على الممتلكات والمؤسسات العامة، ووقف مظاهر البلطجة ومحاوالت إرهاب             

لـسطيني  إن األساليب الغوغائية التي استخدمت إلثارة الفتنة وتـوتير الـشارع الف           : وقالت .وترويع المواطنين 
وافتعال الصدامات لن تجر حماس إلى مهاترات أو ممارسات تناقض قيمها ومفاهيمها، وستواصـل الحركـة                
السير على نهجها، داعية الشعب الفلسطيني إلى استنكار ورفض كل الممارسات التي تهـدف إلـى اسـتمرار                  

 الحكومـة وكـشف المفـسدين       الفساد والتستر عليه، والفلتان األمني ومحاوالت اإلفشال والتحريض وحصار        
  .وأدوارهم

 الرئيس   اعتبر :25/4/2006اإلتحاد اإلماراتية    جاء في    الوكاالتعن  رام اهللا تغريد سعادة و    وعن مراسلتها في    
  .عباس ان رفض حماس خوض حوار مع اسرائيل مخالف لمصالح الشعب الفلسطيني
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اعتبرت تـصريحات عبـاس      لفلسطينية الحكومة ا   أن ألفت حداد  24/4/2006 48عربوذكرت مراسلة موقع    
 ان هـذه  :48وقال غازي حمد الناطق باسم الحكومـة لعـرب    .بأنها تصريحات غير مناسبة وفي غير محلها     

 ان عالقتنا   :التصريحات من الممكن ان تشجع دوالً اخرى على فرض مزيد من الحصار على الحكومة، وقال              
ون، لذلك يجب ان يقف الرئيس الى جانب الحكومة ويعطيهـا           مع الرئيس ابو مازن قائمة على االحترام والتعا       
عتبر هذه التصريحات ال تساعد فـي جـسر الهـوة بـين             او .الدعم والتاييد وان يعمل على فك الحصار عنها       

 اعتقد ان الحكومـة     :وفي تعقيبه على موضوع المفاوضات مع اسرائيل قال حمد         .مؤسستي الرئاسة والحكومة  
 تعارض الحل السياسي وال تعارض ان يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، لكن               انها ال  قالت، سابقاً، 

المشكلة ليست عندنا، المشكلة ان ابو مازن يجب ان يوجه كالمه الى اسرائيل، الن اسرائيل هي التي رفـضت               
  .التفاوض سواء كان معه او مع الرئيس الراحل ياسر عرفات

  
  ره لعباس ومشعل هنية يعبر عن احترامه وتقدي .3

 اخيراً خرج رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية عن صمته وعلق على خطاب مشعل باالعراب عن                :غزة
وقال ان الحكومة تمكنت من تطويق تداعيات تصريحات مشعل التي تـصفها            . احترامه وتقديره للرئيس عباس   

تابعنا الموضوع بكل تداعياته وتمكنا من      : لسطينيةواضاف هنية لوكالة أنباء رامتان الف      .فتح بأنها خطاب الفتنة   
تطويق االحداث، واكدنا ضرورة الهدوء واالنضباط على الساحة الفلسطينية وعدم اللجوء مطلقاً الى المظـاهر               

 ابو مازن له موقعه واحترامه واالستاذ مشعل لـه موقعـه واحترامـه،           :المسلحة للتعبير عن الرأي، مؤكداً ان     
وتجنـب هنيـة     .سطينية في مختلف التنظيمات لها موقعها واحترامها وهي محل اجماع فلسطيني          والقيادات الفل 

 المستوى  :واعتبر ان . الرد على تصريحات عدد من قادة فتح القاسية ضده، كما تجنب انتقاد تصريحات مشعل             
راضي الفلسطينية بعد   السياسي هو من يعالج هذه القضايا ويجب اال تنزل الى الشارع، مؤكدا ان الهدوء يعم اال               

  .تطويق االزمة
  25/4/2006الحياة 

  
 الحكومة لن تسمح باالعتداء على الوزارات ومؤسسات الدولة : هنية .4

 أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن حكومته بكافة مؤسـساتها ووزاراتهـا             : سمير حمتو وحسن دوحان    ،غزة
نون في البلد وإنهاء كافة المظاهر التي تسيء الى شعبنا          وأجهزتها معنية بشكل ال يقبل الشك بفرض النظام والقا        

وشدد على دعمه وإسناده     .أو التي تمس بالوزارات والموظفين في القطاع العام وكافة أركان الدولة الفلسطينية           
لكل الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية وأجهزة األمن والشرطة الفلسطينية من اجل توفير األمن للوزارات                

 الذي حصل كنا    :وقال خالل زيارة قام بها الى وزارة الصحة في غزة          .المؤسسات والمواطنين على حد سواء    و
ال نريد أن يحصل، وال أن يصل إلى ما وصل إليه، لكنها خطوة تؤكد على جدية الحكومـة الفلـسطينية فـي                      

نقول لكل أبناء شعبنا نحـن       :ولوختم هنية حديثه بالق    .فرض حالة النظام واألمن لشعبنا الذي مل هذه الفوضى        
أسرة واحدة نحن بيت واحد نحن وطن واحد ومصير واحد علينا أن نتحد اليوم في وجه التحديات الكبيـرة الن             

  .هناك مؤامرات تستهدف كل المشروع الفلسطيني
  25/4/2006الحياة الجديدة 

  
 الحصار بدأ يتفكك ولن نتخلى عن حقوقنا وثوابتنا : هنية .5

 أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية ثبات الحكومة الفلسطينية على مواقفها الخاصة بحقوق :االفرنجيعماد ، غزة
الشعب الفلسطيني، موضحاً أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بدأ يتفكك، معربا في ذات الوقت 

 تشن على الحكومة اليوم إن الهجمة التي: وقال .عن اعتزازه بعمق الدعم الشعبي العربي واإلسالمي لحكومته
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إقليمياً ودولياً ومن أطراف متعددة إنما تهدف لدفع الحكومة إلى التخلي عن ثوابت األمة، لكن هذه الحكومة لن 
جاء ذلك خالل ترحيبه بوفد من رابطة علماء فلسطين قام  .تمس ثوابت وحقوق األمة، ولن ترضخ للضغوط

وذلك لدعم وتأييد الحكومة الفلسطينية في وجه الضغوط المتعددة بزيارة إلى مقر مجلس الوزراء بغزة، امس 
 دور رابطة علماء فلسطين، وجهودها في خدمة القضية الفلسطينية، وحث اعضاء هنيةوثمن  .التي تواجهها

واعتبر أن  .الوفد على مضاعفة الجهد لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والضغوط المختلفة
نحن واثقون وثوق : دات اإلسرائيلية باغتياله تأتي في إطار الضغوط على الحكومة الفلسطينية، وقالالتهدي

 سالم سالمة تأييد العلماء ودعمهم للحكومة الفلسطينية، مثمناً .بدوره، أكد د .الجبال أن األعمار بيد الرحمن
إخوانكم في رابطة علماء :  رئيس الوزراءوقال مخاطباً. ثباتها على مواقفها فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية

 .فلسطين يشدون على أياديكم ويمنحونكم الثقة والتأييد شأنهم في ذلك شأن الشعب الفلسطيني وعلماء األمة
 24/4/2006القدس الفلسطينية 

  
  القوة المساندة في غزة في طريقها للعمل رغم حلها من قبل عباس  .6

بدا أن قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء قرار وزير الداخليـة           : أرناؤوط عبد الرؤوف    ،رام اهللا، القدس، غزة   
سعيد صيام تشكيل وحدة أمنية من الفصائل الفلسطينية المسلحة ال يجد له طريقاً إلى أرض الواقع إذ أكد النائب                   

: لوقا.  مسلح3000 إلى  2000من حماس في المجلس التشريعي يونس األسطل على أن الوحدة ستضم ما بين              
. إنها قوة تطوعية وال تشكل ضغطاً على الميزانية، ومهمتها ستكون محاربة الفساد والقضاء علـى االنفـالت                

وطبقا لمصادر فلسطينية فإنه ال كتائب عز الدين القـسام، وال فـصائل              .إن أحداً ال يستطيع تفكيكها    : وأضاف
وتقول حمـاس   .  كي ال تذوب في هذه األجهزة      فلسطينية مسلحة تريد االنضمام إلى األجهزة األمنية الفلسطينية       

إنها ال تريد أن يصبح جناحها العسكري جزءاً من األجهزة األمنية المسيطر عليها من قبل فتح ففي حال سقوط                   
الحكومة مثال فإن الرجال المسلحين لحماس سيكونون جزءا من األداة التي قد تستخدم ضـد حمـاس ولـذلك                   

لـوزارة علـى أن     لجمال أبو سمهدانة، الذي عينه وزير الداخلية مراقبا عاما          أكد   و .ترفض هذا الموقف بشدة   
 هـآرتس   أشارتمن جهة أخرى     .الوحدات العسكرية التي ستشكل ستكون نواة الجيش الفلسطيني في المستقبل         

ـ                   ى إلى أنه بعد اتصاالت مع فلسطينيين في غزة فإن تعيين أبو سمهدانة وتشكيل الوحدة األمنية الجديـدة يحظ
في غزة يتوقعون إذا أن تقوم حماس بما وعدتهم به قبل االنتخابـات،             : وقالت .بدعم شعبي كبير في قطاع غزة     
  .هذه كانت أحد وعود حماس المركزية. وأن توفر األمن الشخصي للسكان

  25/4/2006الوطن السعودية 
  
  سجال حول تدخل كتائب القسام في صد االعتداء على وزارة الصحة: غزة .7

اعتبر رئيس الحكومة اسماعيل هنية ان مساندة مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام               :فتحي صباح  ،غزة
لقوات من الشرطة واألمن الوطني في مواجهة االعتداء الذي وقع على مكتب وزير الصحة بأنه مؤشـر الـى                   

جوب والناطق باسم فتح ماهر     وانتقد كل من جبريل الر     .جدية الحكومة تجاه االعتداءات على المؤسسات العامة      
وندد الرجوب في تصريحات لفضائية العربية بقرار وزير الداخلية سعيد صيام تشكيل قوة             . كتائبالمقداد تدخل   

ورأى انه فـي    . من جانبه، وصف مقداد للحياة تدخل القسام بأنه غير مقبول وال نوافق عليه             .المساندة الخاصة 
لشرطي وليس دور المقاومة، فان هذا سيفتح الباب امام جهـات اخـرى             حال سمح لكتائب القسام بلعب دور ا      

وتساءل مقـداد ان    . حينها ستكون اعطت االذن للفوضى واالنفالت االمني وليس لمحاربته        . للقيام بالدور نفسه  
 كانت كتائب القسام تخلت بعد اكثر من ثمانية اشهر من عدم تنفيذ عمليات المقاومة، عن المقاومة لصالح لعـب     

وردت وزارة الداخلية واالمن الوطني باصدار بيان دان تصريحات الرجـوب واعتبـر انهـا                دور الشرطي؟ 
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وقالت انها تـرى    . تجاوزت حدود اللياقة في الحديث عن قرارات االخ الوزير عن قوة االسناد التابعة للوزارة             
  .طع دابر الفتنة والفوضىفي هذه التصريحات مسا بشخص االخ الوزير في الوقت الذي نسعى فيه الى ق

  25/4/2006الحياة 
  
  تجاهل وجود دولة موجودة ومعترف بها دوليًا ن ال نحن :الحكومةنائب رئيس  .8

 أن الحكومة ال تتجاهل وجود دولة موجـودة         ، نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني     ،أكد ناصر الدين الشاعر   
 .ألحـد ) االعتـراف ( ال يمكن تقديم هذه الهدية المجانية        ومعترف بها دوليًا وهي إسرائيل لكن في نفس الوقت        

وشدد الشاعر في تصريحاٍت لإلذاعة الفلسطينية تعليقًا على تصريحاته حول ما تردد من أنباء أشـارت إلـى                  
استعداد أبداه وزير الخارجية الزهار إلقامة دولة فلسطينية تعيش بجانب جيرانها بسالم على أن المطلوب هـو                 

سرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الحياة وليس المطلوب الضغط علينا هذا هو جوهر الرسالة التي               أن تعترف إ  
 البعض في الساحة الفلسطينية بأن لديه إصرارا على اعتراٍف صريٍح           الشاعرواتهم   .نريد أن نرسلها إلى العالم    

  .من الحكومة بإسرائيل وبإثارة هذه القضية الحساسة من حين إلى آخر
  24/4/2006ن اون الين اخوا

  
  الحكومة الفلسطينية تعد خطة مساعدات طارئة .9

 ان الحكومة الفلسطينية أعدت خطـة          أكد وزير التخطيط الفلسطيني سمير أبوعيشة أمس        :  مراسل األهرام  ،غزة
وأضـاف    .  مليون دوالر لمدة تسعة أشـهر مقبلـة         950  و   مساعدات طارئة للجهات الدولية المانحة تبلغ مليارا      

 المغرب  ىأبوعيشة انه قام بعقد لقاءات ثنائية مثمرة مع عدد من وزراء المالية العرب في أثناء زيارته أخيرا ال                 
وأعلن الوزير انه تم توقيع اتفاقية خـالل فتـرة            . ومشاركته في االجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية      

ـ       مدرسة جديدة واصالح عدد مـن المـدارس          23 والر النشاء  مليون د   14,4 المؤتمر الذي عقد في المغرب ب
    .  مدرسة في الضفة وغزة بتمويل من البنك االسالمي 34 بمجموع نحو

  25/4/2006األهرام المصرية 
  

  حكومة حماس تدرس خياراتها وتستعد لألسوأ .10
الة، ادخال أمـوال    بدأت حكومة حماس دراسة خياراتها في ضوء صعوبة، وربما استح          : محمد يونس  ،رام اهللا 

وقالت مصادر مسؤولة في الحركة ان البنوك إما تلقت تحذيرات من االدارة األميركية             . المساعدات من الخارج  
بعدم ادخال اموال للسلطة الفلسطينية، او انها تمارس رقابة ذاتية على نفسها وترفض ادخال هذه األموال خشية                 

ل هنية أمس اتصاالت مع مسؤولين في الدول العربية خصوصاً          وبدأ رئيس الحكومة اسماعي    .تعرضها لعقوبات 
وقـال مـسؤول     .مصر والسعودية وقطر واألردن حضهم فيها على التدخل اليجاد حل لمشكلة تحويل االموال            

رفيع المستوى في حكومة حماس للحياة ان حكومته عرضت اقتراحات لحل هذه المشكلة منها تحويل األمـوال                 
ومع فقدان الكثيـر     .اس بدال من الحكومة، أو تحويلها لحسابات شخصية لموظفي السلطة         الى مكتب الرئيس عب   

من األمل في ادخال األموال من الخارج بدأت حماس تعد خياراتها للمرحلة المقبلة، وأكثرها سوءاً اخراجها من                 
ع المقاومة، على حد تعبير     الحكم وتالياً خروجها عن النظام السياسي الفلسطيني وعودتها الى المربع األول، مرب           

ويرجح مراقبون ان يقدم عباس على اقالة هنية بعد بضعة اشهر في حال عجز حكومته عن                 .أحد أبرز قياداتها  
وفي هذه الحال فانه سيطلب من كتلة حماس، تشكيل حكومة بديلة، وهو ما قد ترفضه               . توفير رواتب الموظفين  

ويقول مسؤولون فـي     .تنتهي بدعوة عباس الى انتخابات مبكرة     الحركة، ما سيؤدي الى حدوث أزمة دستورية        
حماس انهم يتوقعون حدوث هذا السيناريو في حال أصرت االدارة األميركية على منع التحويالت المالية الـى                 

سنجد أنفسنا، والحال هذه، أمام خيارين، إما ان نطلب         : وقال مسؤول في حكومة الحركة     .األراضي الفلسطينية 
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ية مستقلة تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة من الحركة، او ان نغادر المـسرح ونعـود الـى مربـع                   الى شخص 
والخيار الثاني سيكون المرجح، لكن والحال هذه فان حماس لـن تقبـل المـشاركة فـي                 : واضاف. المقاومة

لسطينية، مشيرا الـى    االنتخابات التالية، ولن تعترف بنتائجها، وستحدد توجهاتها بعيدا من اعتبارات السلطة الف           
احتماالت وقف الهدنة، وعدم التعاون مع السلطة في مواجهة المشكالت التي تواجهها مثل االنفـالت األمنـي                 

وأظهرت نتائج استطالع للرأي في األراضي الفلسطينية أمس أنه رغم التهديـدات بالمقاطعـة فـإن                 .وغيرها
 في المئة انهم سيدلون بأصـواتهم       47فقد قال   . ركةشعبية حماس وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ تأسيس الح         

 خليل  .وعزا مدير المركز د    . في المئة لصالح فتح    39لصالح حماس لو جرت االنتخابات اليوم، فيما سيصوت         
الشقاقي هذه النتائج الى التهديدات اإلسرائيلية والغربية التي قال انها تساهم في تعزيز مكانة حماس لدى الرأي                 

أما بالنسبة الى فتح فيبدو أن بعض الفلسطينيين يميلون الى االعتقاد بـأن الحركـة               : واضاف. سطينيالعام الفل 
لكن التأييد المرتفع لحمـاس ال       .أيضاً معنية بفشل حكومة تشكلها حماس، ولهذا فهم يعاقبونها على موقفها هذا           

أرباع من شملهم االستطالع انهـم يؤيـدون        يعني تأييداً لمواقفها تجاه عملية السالم، اذ على العكس، قال ثالثة            
وأعربت غالبية من ثلثي الرأي العام عن تأييدها لحل الدولتين فـي إطـار               .مفاوضات بين الحكومة واسرائيل   

وتتجه حماس في حال مواصلة االدارة األميركية رفض السماح بادخال األموال من الخـارج               .اعتراف متبادل 
نحن سنكون صريحين مع الـشعب،      : وقال المسؤول في الحكومة   . ه السياسة الى تجنيد الشارع في مواجهة هذ     

سنبلغه اننا جلبنا له المال، وان المال موجود هناك في الجامعة العربية لكن المشكلة تكمن في مـن يفرضـون                    
  .الحصار علينا، في الواليات المتحدة واسرائيل، وبالتالي ربما نكون أمام انتفاضة ثالثة جديدة

  25/4/2006 الحياة
  

  تصريحات دحالن تفتقد للِّياقة والمصداقّية: الحكومة الفلسطينّية .11
غازي حمد، إن الكالم الذي تفوه به النائـب دحـالن لوسـائل             .  قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، د      :غزة

 قـد   هنيـة ذْ أن    من األحداث األخيرة يفتقد إلى اللياقة والمصداقية، إ        الحكومةاإلعالم  بخصوص موقف رئيس      
تابع مجريات األحداث وتطورها أوالً بأوٍل مع كل الجهات المعنية بما فيها الرئيس أبو مازن واألشـقاء فـي                   
مصر، وجرى إثر ذلك لقاء مع الوفد المصري تمخّض عن عقد لقاء بين اإلخوة في فتح وحماس وبمـشاركة                   

 على اتـصاٍل    حكومةكما كان رئيس ال   : ضاف حمد وأ .مندوبين عن الحكومة والرئاسة ورعاية الوفد المصري      
مباشر مع  وزراء الداخلية واإلعالم ووزراء آخرين، و كلّف الناطق باسم الحكومة بعقد مؤتمر صحفي أوضح                 

حمد عـن   . وأعرب د  .كما صدر بيان من ِقبل الحكومة بهذا الشأن       . فيه موقف الحكومة من مجريات األحداث     
ظاً ال تليق بنائٍب في التشريعي، على الرغم من علم الحكومة بأن دحالن مـا انفَـك                 أسفه الستخدام دحالن ألفا   

   .يهاجم الحكومة أينما ذهب وخالل زياراته في الخارج ويحرض عليها بدون وجه حقٍّ وباتهامات ال أصل لها
  24/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  رقي بحق المقدسيينالحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بالتطهير الع .12

 خالد ابو عرفة اسرائيل بتنفيذ سياسـة االرهـاب المـنظم            . اتهم وزير شؤون القدس م     : كامل ابراهيم  ،القدس
ودان الوزير ما تعرض له مخفـر شـرطة          .الموصل للتطهبر العرقي بحق المقدسيين وتهويد المدينة المقدسة       

وكان الجيش اإلسرائيلي قد اقتحم مخفرا للشرطة        .رهابيالعيزرية الفلسطيني من اقتحام واصفا هذا الحادث باال       
الفلسطينية في بلدة العيزرية شرقي القدس حيث تم اعتقال قائده وعدد من افراد الشرطة واقتحام مبنـى وزارة                  

وقال ابو عرفة ان اسرائيل تهدف من ذلك اشاعة الخوف وبث الرعب فـي نفـوس                 .الداخلية وتحطيم بواباتها  
لسطينيين في محافظة القدس واسقاط هيبة رجال االمن وقدرتهم على حفظ أمن المـواطنين فـي                المواطنين الف 
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الوقت الذي تشجع فيه السلطات االسرائيلية ظاهرة الفساد وتحرم السكان من أبسط حقوقهم االمنية والخدماتيـة                
  . واالستقرار

  25/4/2006الرأي األردنية 
  

 ة في االراضي الفلسطينيةحذر من كارثة اجتماعية واقتصاديعباس ي .13
 انقرة من كارثة اجتماعية واقتـصادية  ىحذر الرئيس عباس خالل زيارة له ال  : ا ف ب   ،عز الدين سعيد  ،  انقرة

في االراضي الفلسطينية، مطالبا تركيا بالمساعدة من اجل تحريك المفاوضات مع اسرائيل ووضع حد لالزمـة                
ان خسارة المـساعدة الماليـة هـي        التركي  قائه مع رئيس البرلمان     وقال عباس في بداية ل     .المالية الفلسطينية 

واعرب عن امله في رؤية تركيا توظـف         .المشكلة الرئيسية النها تهدد بكارثة اجتماعية واقتصادية في بالدنا        
عالقاتها الجيدة مع اسرائيل والواليات المتحدة واوروبا من اجل محاولة تحريك عمليـة الـسالم االسـرائيلية                 

 .فلسطينية، وخصوصا من اجل التوصل الي تسوية تسمح باستئناف المساعدة المالية الي الفلسطينيينال
 25/4/2006القدس العربي 

  
  وزير الصحة يحذر من كارثة إنسانية  .14
باسم نعيم من مغبة حدوث كارثة في االراضي الفلسطينية بسبب نقص          . حذر وزير الصحة د    : سمير حمتو  ،غزة

مات الطبية في المستشفيات داعيا المجتمع الدولي للتوقف عن معاقبة شـعبنا والتفريـق بـين                االدوية والمستلز 
مليـون دوالر شـهريا فقـط لالدويـة         4,3وذكر ان حاجتنا التشغيلية تزيد عن        .السياسة والخدمات االنسانية  

  .والمهمات الطبية محذرا من انه اذا لم تتوفر بشكل شهري فانها تهدد بحدوث كارثة صحية
  25/4/2006الحياة الجديدة 

  
   روحي فتوح ممثال شخصيا لهنيعّيعباس  .15

 قالت مصادر فلسطينية رسمية إن عباس أصدر مرسوما رئاسيا يقـضي بتعيـين              : اف ب، د ب أ     ،انقرة، غزة 
  . روحي فتوح ممثال شخصيا له كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس للسلطة الفلسطينية

  25/4/2006الدستور 
  

  الزهار يدعو إلى صفحة جديدة في العالقة مع الكويت   .16
ودعا . أكد وزير الخارجية محمود الزهار قدرة حكومته على تجاوز أزماتها السياسية والمالية الحالية             :الكويت

وقال الزهار، في ختام زيارته إلى الكويت أمس وبعـد          . إلى فتح صفحة جديدة من العالقات بين بالده والكويت        
بدأنا صفحة جديدة من العالقات الثنائية بـين البلـدين          : حثات أجراها مع رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي       مبا

وأكد أن الحكومة سوف تتمكن مـن ترتيـب         . ستكون بإذن اهللا في مصلحة القضية الفلسطينية والوطن العربي        
 خالل جولته التـي شـملت       أوضاعها المالية في أقرب وقت ممكن من خالل الدعم العربي الذي حصلت عليه            

وأكد أن الحكومة سوف تتمكن من تنفيذ برنامجهـا الخـاص باإلصـالح             . مصر والسعودية وسوريا والكويت   
  . السياسي واالقتصادي ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من تحرير أراضيه المحتلة

  25/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  بمبادرة السالم العربية ضرورة االلتزام البحرين تؤكد للزهار .17
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محمود الزهار ضرورة االلتزام بمبـادرة الـسالم            خالل استقباله نظيره الفلسطيني     البحرين أكد وزير خارجية  
  مؤكـداً  .  الشرق االوسط    العربية وقرارات االمم المتحدة ذات الصلة من أجل تحقيق السالم الشامل والعادل في            

إقامـة     والتأكيد على حقوقه بما فيها الحق الثابت في          شعب الفلسطيني الداعمة لل مواقف مملكة البحرين الثابتة و     
  .  دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 25/4/2006األيام البحرينية 
  

  ختالسالاآلغا يكشف النقاب عن تحويل أحد موظفي وزارة الزراعة للقضاء بتهمة ا .18
 رمضان اآلغا النقاب عن تحويل أحد مـوظفي الـوزارة الـى             كشف وزير الزراعة محمد   :  سمير حمتو  ،غزة

اآلغـا بأنـه    . وقال د .  ألف شيقل وارتكاب مخالفات مالية وإدارية      300السلطة القضائية بتهمة اختالس مبلغ      
خالل مراجعة الملفات التي استلمناها مؤخراً، لوحظ وجود مخالفات مالية وإدارية تتعلق بأحد المـوظفين، وأن                

ية معروضة على السلطة القضائية وجاري التحقيق بها، وسيتم اإلعالن عنها بالتفصيل بعد إصـدار               هذه القض 
  .القضاء حكمه في القضية

  25/4/2006الحياة الجديدة 
  

   مليون دوالر عبر معبر رفح 25ابو صفية ينفي تهريب  .19
حدثت عن تهريب مبلغ مقـداره       نفى مدير عام أمن المعابر والحدود سليم أبو صفية اإلشاعة التي ت            : معا ،غزة
 هذه  :وقال ابو صفية في اتصال هاتفي بوكالة معا       .  مليون دوالر من مصر الى قطاع غزة عبر معبر رفح          25

وحول حقيقة ما جرى قال ما حدث هو أن احد أفـراد الـشرطة فـي                . مجرد دعاية وال أساس لها من الصحة      
 ألف دينار أردنـي، حيـث انتـاب        700د له ومقداره    المعبر قام بضبط تاجر ذهب مشهور وبحوزته مبلغ يعو        

وأكد أبو صفية علـى أن النقـود عـادت          . الشرطة الشك به ألن هكذا مبلغ ال يسمح له بإدخاله بهذه الطريقة           
  .لصاحبها ولم تتم مصادرتها ألنها ملك له وليس هناك أي خلل في تلك القضية

  25/4/2006الحياة الجديدة 
  

  يني الفلسطيني بمشاركة كافة الفصائل جولة من الحوار الفلسط .20
أعلنت مصادر فلسطينية، أن جولة من الحوار الفلسطيني الفلسطيني ستبدأ الثالثاء مـن األسـبوع               : ألفت حداد 
وقال عبـد اهللا عبـد اهللا رئـيس اللجنـة            .الضفة الغربية وغزة بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية       المقبل في 

ـ  السلطة الفلسطينية والحصار المفروض على       هاي إن األزمة التي تواجه    السياسية في المجلس التشريع    شعب، ال
 .وأوضح إلى أن الحوار سيتركز على ثالثة محاور       . كلها مدعاة الن يلتقي الفلسطينيون ليتدارسوا في هذا األمر        

الـسلطة الوطنيـة    أولهما مواجهة األزمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والمحور الثاني يتعلق بمنجزات             
ومنظمة التحرير، أما المحور الثالث فهو أن منظمة التحرير بحاجة إلى ترميم وتفعيل وبحاجة إلى ضخ دمـاء                  

  .جديدة لتستطيع القيام بالمهام الموكلة على كاهلها
  24/4/2006 48عرب

  
  و اسرائيل تتخوف من الكاتيوشااألقصى تهدد بقصف تل أبيب  .21

 سـاعة   48نوت ان احد كبار قادة شهداء االقصى هدد بقصف تل ابيب خـالل              يديعوت احرو  ذكرت : القدس
واشارت الصحيفة الى مخاوف جدية تسود االوساط االمنيـة          .من الكتائب بالصواريخ ردا على اغتيال ناشطين      

  . االسرائيلية في ضوء المعلومات التي وصلتها بأن صواريخ كاتيوشا تتواجد اآلن بكثرة في غزة
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  25/4/2006يتيةالقبس الكو
  
  

  حماس تستنكر بيان القوى الذي انتقد مشعل وتطالب بمراجعة مواقفهم  .22
استنكرت حماس البيان الذي اصدرته القوى الوطنية مؤكدة ان توزيع بيان           في بيان لها،    :  مراد ياسين  ،طولكرم

 على تـشكيل لجنـة      يستنكر ما جاء في خطاب مشعل جاء بعدما تم االتفاق مع جميع القوى الوطنية والفصائل              
 هذا باإلضافة الى اللقاء الذي تم االتفاق علـى          . جميع المسائل واإلشكاالت   فيحوار من جميع الفصائل للبحث      
واكد البيان ان هذه التصرفات تنم عن عدم مسؤولية وخروج عـن مواقـف              . عقدة بين أبو مازن وخالد مشعل     

  . واالبتعاد عن البيانات التي تزيد احتقان الشارعاه القوى الوطنية مراجعة مواقفتالفصائل المعلنة وطالب
  25/4/2006الحياة الجديدة 

  
  القدومي يحذر من فتنة يحركها العمالء بإيحاءات خارجية  .23

حذر فاروق القدومي من نتائج الحوار الساخن وعكِْسِه على الشارع الفلسطيني، مطالباً الجميع أن يلزم               : بيروت
، وال يعمد إلى تصعيد هذا التباين في الرأي من خالل الدعوة إلى اسـتخدام الـسالح                 الهدوء في الكلمة والبيان   

ـ ذ  انقباعتماد الحوار الوطني البناء منهجا دائما إل      له  وطالب في بيان     .واالعتداء على المؤسسات المدنية    وطن ال
 رفض التعـاون مـع      من حرب أهلية تحركها أصابع المتعاونين والعمالء بإيحاءات خارجية تبدو عالئمها في           

  .حكومة فلسطينية انتخبت ديموقراطيا
  24/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   على بيان ابو العينين تردحماس .24

 ووصفته بأنه من البيانات المسمومة التي وزعت فـي          ،ردت حماس على بيان ابو العينين الذي استهدف مشعل        
ن ادب الخالف السياسي ويصب في مشروع الفتنـة الـذي           المخيمات وفيها كالم ال يليق بالمناضلين ويخرج ع       

تسعى اليه االدارة االميركية وحكومة العدو الصهيوني، من اجل افشال حكومة الشعب الفلـسطيني المنتخبـة                
ر مشروع ايهود اولمرت االحادي الجانب ومنع قيام دولـة          يمرتواحالل الفوضى في صفوف شعبنا الفلسطيني ل      

  . ة السيادة وعاصمتها القدسفلسطينية مستقلة كامل
  25/4/2006النهار 

  
   الرشيدية مخيمقنبلة على منزل مسؤول حماس في .25

أدان سلطان ابو العينين االعتداء على منزل المسؤول السياسي في حركة حماس في مخيم الرشيدية فجر أمس،                 
مل، معتبراً أن الحادث ليس لـه  قد يكون هناك من استغل المناخ السياسي بين فتح وحماس للقيام بهذا الع       : وقال

: كما أدان المسؤول السياسي في حماس في لبنان الحادث واصفاً اياه بالعمل الجبـان، وقـال               . عالقة بالسياسة 
نضعه في خانة المؤشر الخطير، ونحمل بعض الجهات المندسة ربما في شعبنا الفلسطيني التـي تـستفيد مـن      

 الساحة الفلسطسينية، مناشداً العقالء في الشعب الفلـسطيني وكـل           االحتقان اإلعالمي والسياسي الحاصل على    
الفصائل واألحزاب اللبنانية، القيام بدورها لضبط الوضع في المخيمات، وعدم االنجرار الى فتنة ال يستفيد منها                

 .ادياتوكان مجهولون قد ألقوا قنبلة يدوية على منزل مرة واقتصرت االضرار على الم . إال العدو الصهيوني
  25/4/2006السفير 

  
  االحتالل يشرع بتنفيذ خطة عزل شمال الضفة .26
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مـصادر أمنيـة    أن  :   ردينـة فـارس    - عبد القادر فارس    عن مراسليها  غزة من    25/4/2006 عكاظ   ذكرت
وحقوقية متطابقة أكدت أن قوات االحتالل تواصل تقسيم الضفة الغربية إلى ثالثة أجزاء، من خـالل إغـالق                  

وأوضحت ذات المصادر، أن محافظـات شـمال        ،  ابتة، ونشر عدد كبير من نقاط التفتيش المتنقلة       الحواجز الث 
الضفة الغربية باتت معزولة تماماً عن مناطق جنوب ووسط الضفة، بسبب منع مـواطني طـولكرم وجنـين                  

  .وقلقيلية ونابلس من االنتقال إلى المناطق الوسطى والجنوبية
اعتبر متحدث باسم الجـيش     :   وكاالت ، كامل ابراهيم  -القدس المحتلة    25/4/2006 الرأي األردنية    وأضافت

ونفى ان   . كتدبير امني مؤقت اثر العملية التي وقعت في تل ابيب قبل اسبوع            تخذ ات االسرائيلي ان االجراءات  
متحـدة  لكن تقريرا خاصا لمكتب االمـم ال      . يكون االجراء مرتبطا بخطة فصل او بالحكومة الفلسطينية الجديدة        

الخاص بتنسيق الشؤون االنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يؤكد ان اسرائيل شرعت في تشديد قيودهـا                 
وكشف ان وسائل االغالق التي يستخدمها الجيش االسرائيلي ارتفـع          ،  على الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري     

  .2006جاري  وسيلة في اذار من العام ال505 الى 2005 وسيلة في اب376من 
  

  فلسطيني ُيعِلن عن تبّرعه بأرضه دعماً للحكومة الفلسطينية .27
 دونماً هي كّل ما يملـك مـن         50 أنه جاهز للتنازل عن      -شرق نابلس -أعلن رضوان أبو ثابت من بيت دجن        

أرضه التي تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار لصالح الحكومة الفلسطينية، وذهب إلى أبعد مـن ذلـك باسـتعداده                   
  .لتبرع بمنزلهل

  24/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ال تملك للفلسطينيين بل تشجيعهم على العودة: حراس األرز .28
المستجد على الساحة اللبنانية    ن النشاط الفلسطيني     في بيان، ا    الحركة القومية اللبنانية   ،حزب حراس االرز  قال  

خـصوصا لجهـة تحـرك القيـادات        , بدأ يثير القلق عند اللبنانيين    , في اكثر من اتجاه وعلى اكثر من صعيد       
والشروط التي اعلنت عنها لتسليم سالحها بحيث انها رفضت         , الفلسطينية على خط الوساطة بين لبنان وسورية      

 وربطت هذه المسألة بتحسين اوضاع المخيمات والظروف المعيشية         , سبيال لذلك  1559استخدام القرار الدولي    
ال احد يعارض معالجة الشق االنساني المتعلق باوضاع الالجئين الفلـسطينيين المقيمـين       : وقال البيان  .لسكانها

شرط ان تأتي في اطار سياسة شاملة تعـالج الملـف    , على ارضنا تمشيا مع العراقة اللبنانية في حسن الضيافة        
  :اخذة في االعتبار االمور التالية, وتراعي اوال واخرا المصلحة اللبنانية العليا, الفلسطيني برمته

ان يتم تجريد المنظمات الفلسطينية من سالحها داخل المخيمات وخارجها وتسليمه الى الجـيش اللبنـاني                 -1
ومن دون  ,  او تأجيل او مماطلة    من دون تاخير  , ضمن مرحلة االشهر الستة التي حددها مؤتمر الحوار الوطني        

وذلك اسوة باوضاع المخيمات الفلسطينية الموجودة في سورية واالردن على سبيل           , اي شروط مسبقة او الحقة    
  .المثال

ان رغبة الحكومة اللبنانية في منح الفلسطينيين حق التملك يتعارض مع مبدأ رفض التوطين ويشجعهم على                 -2
  .طلوب تشجيعهم على العودة الى ديارهم او الى ديار اخرى قادرة على استيعابهمبينما الم, البقاء في لبنان

كما ان منحهم حق العمل يجب ان يأخذ في الحسبان ازمة البطالة الخانقة التي يعيـشها لبنـان وضـرورة          -3
ـ  , اعطاء االولوية المطلقة لليد العاملة اللبنانية      ة عيـشهم كمـا   وعدم السماح الحد بمزاحمة اهل البيت على لقم

  .كي ال تدفع بهم الى مزيد من الهجرة والتشرد, حصل في عهد االحتالل السوري
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وتحويلـه الـى    , يجب التنبيه الى عدم اقحام الوجود الفلسطيني في الخالفات اللبنانية المحليـة           , وباالنتظار -4
ـ         صراع غيـر المعلـن   طرف في التوازنات السياسية الداخلية في مقابل اهداف وحسابات شخصية تتـصل بال

  .الحاصل في البالد االن
االولى هي انه على الالجئين الفلسطينيين ان       : وذكر البيان انه في هذا السياق البد من التذكير بنقطتين مهمتين          

وعليهم بالتالي احترام اصول الضيافة والتصرف علـى        , يعوا دائما انهم ضيوف موقتون على االرض اللبنانية       
والثانية هي انه على الحكومة اللبنانية ان تعـي ان مبـدأ رفـض              . لما فعلوه في السبعينات   هذا االساس خالفا    

بل عليها وضع خطة منهجية مبرمجة لتنفيذ هذا الشعار ضمن          , التوطين يجب اال يبقى شعارا فارغا من محتواه       
  .فع الندموعندئذ اليعود ين, واال سيأتي يوم يصبح فيه التوطين امرا واقعا, فترة زمنية محددة

  25/4/2006السياسة الكويتية 
  

  الحكومة الصهيونية تسعى لشقَّ صفوف طائفة الروم األرثوذكس في فلسطين .29
تواصل حكومة الكيان الصهيوني، جهودها لشق صفوف طائفة الروم األرثـوذكس فـي فلـسطين، ودعمهـا                 

 بأنه البطريرك الشرعي    هت تعتبر وذكرت الحكومة الصهيونية أنها ما زال      للبطريرك المخلوع ايرنيوس األول،   
واعتبرت مصادر أرثوذكسية، بأن استمرار حكومة الكيان بدعم ايرنيوس، ورفض االعتـراف             !.لهذه الطائفة 

  .بخلفه، يعني أنها تدعم شق صفوف الطائفة، رغم أن هناك إجماعا على عزل ايرنيوس
  24/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   في مصرطينيينبحث أوضاع العمال الفلس .30

 العاملة والهجرة أن لجنة وزراء العمـل والـشئون          ىصرحت عائشة عبدالهادي وزيرة القو      :هشام البسيوني 
 مشروع قرار حول العمال الفلسطينيين يتناول أوضاعهم المتدهورة          في اجتماع غدا   االجتماعية األفارقة ستناقش  

االحتالل اإلسرائيلي ودعوة حكومـة إسـرائيل لتحمـل         في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية نتيجة       
مسئوليتها تجاه هؤالء العمال ودفع تعويضات مناسبة جراء هذه االعتداءات ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن              
التلويح باستخدام سالح المساعدات كورقة ضغط قد تؤدي النهيار االقتصاد الفلـسطيني واسـتمرار تـدهور                

 .  طينيينأوضاع العمال الفلس
  25/4/2006الجمهورية المصرية 

  
   لتنفيذ مشروع اإلسكان السعودي الياباني في رفح قطعة أرض تتسلماألونروا .31

سلم محافظ رفح أطقم وكالة األونروا قطعة األرض الخاصة بتنفيذ مشروع اإلسكان السعودي الياباني إلسـكان             
وحدة سكنية، مشيراً إلى توفير كافـة وسـائل   ) 1800(وأوضح أن المشروع سيوفر    ،  أصحاب البيوت المهدمة  

  .األمن واألمان الالزمة لضمان المشروع
  24/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  في سجن حوارةاسرى تسمم  .32

أعرب نادي األسير في محافظة نابلس عن تخوفه من حالة األسرى في معتقل حوارة، بعد تناولهم وجبة سمك                  
   . أسيراً، مما استدعى نقلهم إلى المستشفيات في حالة سيئة24إدارة السجن، وأدت إلى تسمم فاسدة، قدمتها لهم 

  24/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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   مؤسسة الضمير حول أوضاع األسرى عنتقرير .33
سـرى  أكدت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان على أهمية احترام دولة االحتالل لحقوق األ           :  نفوذ البكري  ،غزة

وشددت المؤسسة في تقرير على ضرورة تضافر الجهود من أجل          .  وفقا للقانون الدولي   هاوالمعتقلين في سجون  
وأكـدت أن قـوات االحـتالل        .الكشف عن حجم االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين        

ولي اإلنساني وقانون حقـوق اإلنـسان       مازالت تستخدم االعتقال اإلداري في انتهاك واضح وسافر للقانون الد         
وأوضحت ،   معتقلين 810موضحة أن آخر اإلحصائيات تؤكد أن عدد المعتقلين إداريا في سجون االحتالل يبلغ              

أن أعداد األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل تشكل مؤشرا رئيسيا يقاس عليه حجم االنتهاكات واالعتداءات               
  . أطفال309 معتقلة و120 معتقل من بينهم 9400يرة إلى وجود التي تمارسها قوات االحتالل مش

  25/4/2006الحياة الجديدة 
  

   يسهل امكانية التوقيع على االئتالف غدا العمل وكاديمازعيمي اتفاق  .34
توقعت ان يوقع حزبا كديما والعمل غداً         حزبية اسرائيلية  امصادرأن  : الناصرة من   25/4/2006 الحياة   نشرت

ولمرت وبيـرتس تنـاول   ال اجتماع  ، بعد أن سجل   تالفي بينهما يمهد لتشكيل حكومة جديدة موسعة      على اتفاق ائ  
 على إلغاء مناصب نواب الوزراء بعد االنتقـادات         ااتفق حيث   .توزيع الوزارات ونقاط االختالف تقدماً ملموساً     

تهديـده بعـدم    عـن   برمـان    لي تراجع  وفي نفس السياق،   الى ذلك  .الواسعة لعدد الوزراء في الحكومة الجديدة     
ليس شرطاً لـدخول حزبـه      أعتبر أن ذلك    االنضمام الى الحكومة في حال عدم تعيينه وزيرا لألمن الداخلي، و          

 حزبه لن يوافق على خطوط عريضة للحكومة الجديدة تتـضمن بنـداً يتعلـق               إال أنه أشار إلى أن    . االئتالف
 ان حركتي شـاس ويهـدوت هتـوراة          من جهة أخرى،   يدكما اف . بتقليص حجم االستيطان في الضفة الغربية     

  . أيضائتالفيالتفاق االقريبتان من التوقيع على ا
 يأتي لتقليص نفقات الحكومة، ولحل الخالف        إلغاء منصب النواب   أن اقتراح  24/4/2006 48 عرب وذكر موقع 

 كما أفيد أن    .لعمل كان من المفروض أن يحصل عليه حزب ا        ذيعدد ال الالذي نشب بين بيرتس وأولمرت حول       
 . لألجورى إلى اتفاق حول رفع الحد األدن خالل إجتماعهما، توصالالطرفين

  
  موفاز يبحث مستقبله السياسي مع مقربيه .35

موفاز سيجتمع مع المقربين منه من أجل بحث مستقبله السياسي خاصة بعدما تم االتفاق بـين                 أن   قالت مصادر 
  .  ن لبيرتسكديما وحزب العمل على منح حقيبة األم

  24/4/2006 48عرب
  

  قادة حماس ساعدونا في توضيح موقفنا للعالم: أولمرت .36
قال أولمرت، ان تصريحات قادة حماس األخيرة، خصوصا بيان الحكومة ورئيـسها، وتـصريحات              : تل أبيب 

رائيل خالد مشعل ضد أبو مازن، ساعدت اسرائيل في توضيح مواقفها أمام الغرب، وأثبتت ان كل ما تقوله اس                 
  .عن الطرف الفلسطيني، هو صحيح وأنه ال يوجد شريك فلسطيني في مفاوضات السالم

  25/4/2006الشرق األوسط 
  

  على المجتمع الدولي أن يقف صفاً واحداً في مواجهة السلطة الفلسطينية: ليفني .37
تينوس ضرورة تسيبي ليفني أكدت خالل اجتماعها مع موراأن  : 25/4/2006 مركز اإلعالم والمعلومـات      ذكر

 أن  أعتبرتو،  وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة السلطة الفلسطينية طالما ترأست حماس الحكومة            
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 معربة عن اعتقادها بان زعمـاء  ،هذه الحركة لن تغير مواقفها إذا كانت هناك شروخ في الجبهة الدولية ضدها      
أنهم غيروا مواقفهم بهدف الحصول على صـبغة        حماس قد يدلون قريبا بتصريحات معتدلة بهدف التظاهر وك        

  . الشرعية من المجتمع الدولي وعلى المساعدات المالية التي تحتاج اليها السلطة
 موراتينوس أطلع نظيرته اإلسرائيلية على المحادثـات التـي أجراهـا            أن 25/4/2006 48عرب  ولفت موقع   

  .مؤخرا مع عمر سليمان ومحمود عباس
  
  

  حماس خططت لضرب إيالت وبيسان من األردن  : ئيليةسراال إالمخابرات .38
ادعت مصادر استخبارية إسرائيلية ان العمليات التي خططت حماس لتنفيذها من االردن كانت              :القدس المحتلة 

تستهدف إطالق صواريخ كاتيوشا الى ايالت ومنطقة عين ياهف وحتسفا ومصانع البحر الميـت فـي سـدوم                  
  .وداخل مدينة بيسان

  25/4/2006ج اإلماراتية الخلي
  

  عائلة أبو سمهدانة أخطر قوة مسلحة في نظر االستخبارات اإلسرائيلية   .39
انشغلت اسرائيل منذ تعيين جمال ابو سمهدانة مراقباً عاماً في وزارة الداخلية، في              :القدس المحتلة  آمال شحادة    

وخصص موقـع    .هفي تحليل دوافع تعيين   الحديث عن تاريخه النضالي، كما انشغلت االستخبارات االسرائيلية         
 الشخص الوحيد القادر على فـرض       ه زعمت ان حكومة حماس وسعيد صيام يرون في        ،ديبكا االستخباري مقالة  

سيطرته على االجهزة االمنية ودفع ولو جزء من رواتب منتسبيها، وحتى قتل بعض المعارضين لهذه السيطرة                
معظم شبكات ومجموعات المقاومة والحتكارهـا تهريـب الـسالح           على   تهداخل االجهزة، وذلك لسيطرة عائل    

 إال من    منصبه  ال أحد يستطيع اشغال    وأن شخصياً معرض لالغتيال،     هوادعت ان . وحاجة هذه المجموعات اليه   
  . الى  قوة عسكرية قوامها يزيد على خمسين الف مقاتلهاالعائلة نفسها، مما سيحول

  25/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  رفض قرار سحب هويات نواب مقدسيينطلب لية تيية حقوقية اسرائجمع .40
 طالبت جمعية حقوقية اسرائيلية المستشار القضائي للحكومة بـرفض قـرار سـحب              : عيسى الشرباتي  ،القدس

 انـه  أضـافت و .هويات نواب حماس المقدسيين، مؤكدة ان القرار سياسي وال يستند على اية اوجـه قانونيـة              
 يجب القـول ان     إال أنه لدولة في العمل ضد من يهدد امنها وضمن ما ينص عليه القانون،             وبالرغم من واجب ا   

 الوضـع    أن  الـى   وأشـارت  .نواب ليسوا متهمين او مشتبهين بالقيام باية اعمال امنية او غيرها ضد الدولة            ال
  .ز ابعاد سكانهاي ينطبق عليها القانون االسرائيلي، ال يجالتيالقانوني للقدس الشرقية، 

  25/4/2006الحياة الجديدة 
  

  أمريكا وإسرائيل تبحثان في خطوات اقتصادية ضد إيران والحكومة الفلسطينية .41
يصل إلى إسرائيل اليوم نائب وزير المالية األمريكي لشؤون اإلرهاب واالستخبارات إلجراء مباحثات حـول               

لين في مجلس االمن القومي     ومع مسئو سيلتقي  حيث  . اتخاذ خطوات اقتصادية ضد إيران والحكومة الفلسطينية      
  .اإلسرائيلي والموساد ووزارة الخارجية بينهم ليفني

  25/4/2006 48عرب 
  

  العرب عادوا ليشككوا بوجود دولة إسرائيل : كتساف .42
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ن العرب يشككون في    بأصرح كتساف في افتتاح مركز جديد البحاث حول األمة اإليرانية في جامعة تل أبيب               
 هناك امكانية للتعاون المشترك بين إسـرائيل وإيـران بعـد زوال القيـادة                بأن واضاف .ئيلوجود دولة اسرا  

قادة ايران يتحدثون يوميا عن تـدمير       وأشار إلى أن    . ةلن يكون في العشرين عاما القادم     ، إال أن ذلك     المتطرفة
 إال أن  ،ت بقيام دولـة إسـرائيل     الدول العربية سلّم   أن   واستطرد قائالً  . االسرائيليين إسرائيل مما يثير مخاوف   

 ان الـسالم مـع      عتبـر امن جهة أخـرى     و. ها تغلغلت في الوعي االسالمي حول حق وجود       نجادتصريحات  
حسم الصراع بين المتطرفين والمعتدلين     حيثية  ب إنما   ،الفلسطينيين لن يكون اثر التنازالت التي ستقدمها إسرائيل       

ف المعتدلة مثل ابو مازن من الممكن التوصل إلـى اتفـاق مـع              في حال قويت االطرا   شار إلى أنه    وا. هناك
  .  االطراف المتطرفة، سيقود إلى تفاقم االمورةقويت ، وإال فإنالفلسطينيين خالل السنوات القادمة

  24/4/2006 48عرب
  

  اسرائيل تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للتجسس على ايران  .43
 مساء اليوم قمرا اصطناعيا جديـدا لتحـسين مراقبتهـا           ذكرت يديعوت احرونوت ان اسرائيل ستطلق     : عمان

مـزود بنظـام     وأشارت إلى أنه   . صاروخ اطالق روسي   ه في مداره    سيضعحيث   .للبرنامج النووي االيراني  
 كلـم، ويقـوم     600 و 480تصوير يسمح بتحديد اهداف ال تزيد عن سبعين سنتيمترا من ارتفاع يتراوح بـين               

  .تسعين دقيقةبدورة كاملة حول االرض خالل 
  25/4/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 

  
  إسرائيل تضع صواريخها في حالة إنذار    .44

. وضعت إسرائيل صواريخها الدفاعيةعلى اهبة االستعداد، في إطار حملتها ضد برامج إيـران    : وكاالت األنباء 
  .جه اليهود منذ المحرقة النازيةالبرنامج النووي االيراني واعتبره اشد خطرا يواجهته من وحذر موفاز من 

  25/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

  من اليهود االسرائيليين يضطرون للزواج في الخارج% 8 .45
من اليهـود االسـرائيليين،     % 8 دلّت معطيات جديدة ظهرت في اسرائيل أمس ان          :الناصرة،  برهوم جرايسي 

بب رفض المؤسسة الدينية االعتراف بيهوديتهم،      اضطروا في السنوات األخيرة لعقد زفافهم خارج اسرائيل، بس        
 ألـف يهـودي تـرفض       300في اسرائيل حاليا    أن   المعطيات    حيث دلت  .او بسبب التقييدات الدينية المتشددة    

ن الغالبية الساحقة من الممنوعين من الزواج هـم مـن اليهـود             أوذكر   .المؤسسة الدينية االعتراف بيهوديتهم   
جدير بالـذكر أنـه     . لسفر الى الخارج لعقد زواجهم    لالذين ليست لديهم امكانيات مالية      المهاجرين الجدد الفقراء    

 فإن آالف الزوجات اليهوديات يواجهن مشكلة       ، الزواج صعب لدى مئات األلوف      أن كماوعلى نفس الصعيد، ف   
  .الطالق

  25/4/2006الغد األردنية 
  

  نجم هوليودي بالتضامن مع الفلسطينيين تتهمإسرائيل  .46
 حالة من التـساؤل     هاسودتكشفت مواقع إسرائيلية على شبكة اإلنترنت، أن إسرائيل          : يوسف الشايب  - اهللا   رام

 وربما الغضب، عبَّر عنها العديد من المثقفين واألكاديميين اإلسرائيليين، تجاه توم كروز، بـسبب اسـم ابنتـه                 
Suri  ،  دالالت تتعلـق بالقـضية   لـه السـم  ان  بـأ حيث أدى إلى االعتقاد    ،يعني بالعبرية اخرج من هنا    الذي 

الفلسطينية، وبتضامن غير مصرح به مع الشعب الفلسطيني، رغم أن المتحدث باسم كروز، كان قد أشار إلـى                  
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ما نفاه أساتذة متخصصون فـي الجامعـات        وهو  أن االسم يعني بالفارسية الوردة الحمراء، وبالعبرية األميرة،         
  .اإلسرائيلية

  25/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  خبراء اقتصاديون يطالبون بدعم االقتصاد الفلسطيني من فوائض البترول .47
,  طالب خبراء اقتصاديون بدعم االقتصاد الفلسطيني من فوائض البتـرول الخليجـي            : فتحي خطاب  -القاهرة  

م لالقتصاد والشعب واكدوا ان الدول العربية تمتلك القدرة على تقديم الدع       ،  وتقديم الدعم البديل عن المنح الدولية     
الفلسطيني وبشكل يفوق حجم المنح والمعونات المقدمة من دول االتحاد االوروبي او من الواليـات المتحـدة                 

وقال االمـين العـام التحـاد        ,ولم يستبعد خبراء االقتصاد استجابة الدول العربية للضغوط الدولية        ،  االمريكية
فلسطيني يحتاج ملياري دوالر سنوياً وهو يعتبر مبلغاً ضـئيالً          المستثمرين العرب جمال بيومي ان االقتصاد ال      

  .قياساً بقدرات الدول الخليجية البترولية
  25/4/2006العرب اليوم 

  
  تطلق حملة تبرعات للفلسطينيينفي األردن الحركة اإلسالمية  .48

حزبيـة وشـعبية   أطلقت الحركة اإلسالمية عبر ملتقى وطني موسع ضم فعاليات نقابيـة و         : ماجد توبة  -عمان
مختلفة، حملة وطنية لجمع تبرعات مالية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار األميركي والـصهيوني               

رقم خمـسة ماليـين دينـار       االفتتاح  وحدد المراقب العام لإلخوان المسلمين سالم الفالحات في كلمة           .والدولي
ملة خالل أعمال الملتقى من جمع تبرعات أو تعهـد           الح تتمكنو .حتى نهاية العام الجاري   للحملة  كسقف أدنى   

خوانيـة أو   اغلبها شخـصيات    أبتقديم تبرعات زادت قيمتها اإلجمالية عن مليون ونصف المليون دينار، قدمت            
  .خوان في المحافظات المختلفةتعهدت بجمعها فروع اال

  25/4/2006الغد األردنية 
  

  ماسدور لتركيا في ترتيب حوار خفي بين واشنطن وح .49
تراك التطورات في منطقة     مع المسؤولين األ   ، وزير الخارجية االميركية   ، تبحث رايس  : طلحة جبريل  -واشنطن

وقالت مصادر دبلوماسية في واشنطن إن حكومة اوردغان، ذات التوجه االسالمي، ربما تلعب             . الشرق االوسط 
  .  هنيةحكومة حماس برئاسةودوراً في ترتيب قناة خلفية للحوار بين واشنطن 

لى انقرة مع وجود رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تركيـا مـستهالً جولـة                إوتتزامن زيارة رايس    
  . لمناقشة المساعدات المالية للفلسطينيين واستئناف المحادثات مع اسرائيل

  25/4/2006الشرق األوسط 
  

  مليونا قدمتها اللجنة السعودية للشعب الفلسطيني187 .50
 أوضح المدير التنفيذى للجنة السعودية الغاثة الشعب الفلسطينى أن اللجنة وقعت عدة اتفاقيات              :واس -الرياض

للعمل على تنفيذ بعض البرامج والمشروعات االغاثية للشعب الفلسطينى التى تهـدف الـى تنميـة المجتمـع                  
 بـرامج انمائيـة     ظمـات، ، بالتعاون مع عدة من    وبين أن اللجنة قدمت    0باالضافة الى مشروعات البنية التحتية    

  .ريال 532 الف و714مليون و187ومشروعات بنية تحتية للفلسطينيين بمبلغ تجاوز 
  25/4/2006عكاظ 
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  مسيرة لدعم الحكومة الفلسطينية : اإلمارات .51
  مسيرة حاشدة وذلك عـصر       تنظم جمعية الشورى االسالمية وحركة العدالة الوطنية وجمعية التجمع الدستوري         

للحكومـة     ودعمـاً    ، للمقاومة العراقية ضد االحـتالل االمريكـي         تأييداً   ابريل الجاري،   28 عة القادم،   يوم الجم  
   . الفلسطينية الحالية بقيادة حماس ضد محاوالت ضربها والقضاء عليها

  25/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  
  
  

  العتراف بإسرائيللكن تحريك السالم يتطلب ا، أدعم تفويض حماس االنتخابي: بلير .52
أكد رئيس الوزراء البريطـاني  : لندن مينا العريبي  نقالً عن مراسلتها في 25/4/2006الشرق األوسط  نشرت  

. أدعم تفويض حماس االنتخابي   : ، قائالً حماس دعمه لحكومة    ، أمس ، في مؤتمره الصحافي الشهري،    توني بلير 
أن الـسالم فـي     قـائال   نطقة الشرق األوسط ونبذ العنف،      حياء عملية السالم في م    إر حماس بأهمية    نه ذكّ أإال  

 .ن الوضع الراهن يسبب فقدان الثقـة فـي العـالم         أ وللمجتمع الدولي، و   يالشرق األوسط أولوية تامة بالنسبة ل     
هناك طريق واحـد    أن  : معتبراًلى حل للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي،      إوحدد مبدأين أساسيين من أجل التوصل       

لى السالم وهي تقديم الدعم لدولة فلـسطينية  إن يعترف الجميع بالمبادئ األساسية للوصول أم وهو   إلحراز التقد 
  . ن يعترف الجميع أيضاً بدولة اسرائيل وضرورة رعاية أمنهاأقابلة للعيش بحدود أساسية ومعروفة، و

نا كل رغبة بـدفع هـذه       نا والرئيس األميركي جورج بوش، لدي     أذا اعترف الجميع بهذين المبدأين، ف     إ: وأضاف
جـراء االنتخابـات الفلـسطينية فـي        إن نكون واضحين بأن السبب وراء       أوتابع بليرعلينا   . لى األمام إالعملية  

دعم تفويض حماس كلياً وهم فازوا باالنتخابـات        أجرائها، وأنا   إصرار المجتمع الدولي على     إلى  إموعدها يعود   
لى األمام، ونحن نريـد ذلـك       إن تدفع هذه العملية السلمية      أماس  رادت ح أذا  إولكن  : قائالًاستدرك  و. بكل حق 

حـد  ألى التفاوض السلمي عندما يقـول       إلى اإلسرائيليين بطلب العودة     إدري كيف أتقدم    أومتلهفون للعملية، ال    
عالن نبذ العنـف واالعتـراف      إن بلير ذكر أن حكومته تتمسك بضرورة        أال  إ. الطرفين بأنه يريد هالك اآلخر    

وذكر بلير أن بالده أكبر دولة تمنح السلطة الفلسطينية ِمنحاً          . اسرائيل في العيش ومبادئ خريطة الطريق     بحق  
  .نسانية في فلسطينغاثة اإلن يتهمنا بعدم المساعدة، وسنستمر بتقديم اإلأبشكل ثنائي، وال أحد يستطيع 

اسـرائيل قبلـت بخريطـة      يـر أن    ذكر بل :   بارعة علم الدين من لندن      25/4/2006الحياة  وأشارت مراسلة   
نه في الواقع شرط واحد هو التأكد من التخلص مـن العنـف             أوأوضح  .  شرطاً 14نها وضعت   أالطريق، نافياً   

  .واالرهاب اليوم أو في المستقبل
 

  تدريب عسكري مشترك بين اسرائيل وأميركا في اسرائيل .53
موعة من الطيـارين والطـائرات فـي        ن مج أميركية، السبت الماضي،    ذكرت صحيفة سانت لويس بوست األ     

. سـرائيلي جراء تدريبات عسكرية سرية مشتركة مع سالح الجو اإل        لى اسرائيل، إل  إميركي ستتوجه   الجيش األ 
وعبر بعض المراقبين المعنيين بالتدريبات العسكرية للصحيفة، عن دهشتهم لتنظيم مثل هـذه التـدريبات فـي               

نه وجـد   أضاف ضابط متقاعد ،     أو،  مر جديد بالنسبة الي   أنه  إيركي  م الجيش األ  فيوقال عقيد سابق    . اسرائيل
لى إشارة البعض   إ ن هذه المسائل حساسة جدا، ذاكراً     صعوبة في تخيل تدريبات مماثلة خاصة في هذا الوقت أل         

تدريبات عسكرية في اسرائيل منذ     يقيم  ميركي  ألالجيش ا إلى أن   شارت الصحيفة   أو .يرانإننا ذاهبون لضرب    إ
الواليـات  وعالميا ضـد اسـرائيل      إ الستغاللها   ن هذه التدريبات تتم بشكل سري منعاً      إوقالت  . 1984 م  العا

  .ن الدول االسالمية على علم بهاأالمتحدة، مضيفة في الوقت ذاته 
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  25/4/2006السفير 
  

  فرص إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتضاءل: متحدةاألمم ال .54
مم المتحدة في الشرق األوسط، الفارو      اعتبر المنسق الخاص لألمين العام لأل     : التوكا ،متحدةاألمم ال  ،نيويورك

ن أوقـال    . أن فرص إقامة دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تتضاءل       ،دي سوتو، أمس، أمام مجلس األمن الدولي      
بلتهـا منظمـة    من بين العقبات الرئيسية التغيير الجذري في موقف الحكومة الفلسطينية حيال المبادئ التـي ق              

إن غياب سـيادة    : دي سوتو  وأضاف   .التحرير وعجزها عن االستجابة للمبادئ التي عرضتها اللجنة الرباعية        
 وظهـور إشـارات     ،القانون يزداد سوءاً وسط غياب التأكيدات فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة على قوات األمن            

  .جديدة بنشوب صراع بين الرئاسة والحكومة
وذلك يؤدي   ألفاً من رجال األمن،      70ن بينهم   لم تدفع للموظفين، م   رتبات شهر آذار الـماضي     موأشار إلى أن    

  .احتمال أن تنقلب قوات األمن على الحكومة إذا استمر هذا الوضعإلى 
  25/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  مفتي روسيا يؤكد على تضامنه الثابت مع نضال الشعب الفلسطيني .55

راويل عين الدين على موقفه الثابت  من التضامن مع نضال الشعب  الفلسطيني  لنيل                أكد مفتي عموم  روسيا      
  الموقف الروسـي الرسـمي خاصـة         وثمن المفتي عالياً   .كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس      

جاء ذلك   .ةالرئيس بوتين المتعلق بكسر الحصار المفروض على  الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون والمساعد             
  .أثناء استقبال المفتي للدكتور بكر عبد المنعم سفير فلسطين الجديد لدى روسيا

  24/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  مبارك يفكر في حل مجلس الشعب لتحجيم نفوذ اإلخوان: هآرتس .56
القـادم  زعمت صحيفة هاآرتس أمس أن حسني مبارك يفكر في حل مجلس الشعب قبل ديسمبر                :أماني فكري 

ادعت الصحيفة ان هذا االجراء يهدف الي تحجيم نفوذ االخوان المـسلمين            و! وإجراء انتخابات برلمانية جديدة   
 من امتداد تأثير فوز حركـة       ى ان مبارك يخش   ىوأشارت ال .  مقعدا في المجلس الحالي    88 ىالذين حصلوا عل  

 تقوية نفوذ الحركات االسالمية     ىيؤدي ال واضافت ان فوز حماس يمكن ان       . حماس وانفرادها بتشكيل الحكومة   
  .في الدول المجاورة وخصوصا حركة االخوان المسلمين في مصر

  25/4/2006الوفد المصرية  
  

   حريصون على أمن واستقرار األردن:الرمحي .57
 قال الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني ان األردن ومصر هما العمق               :جمال جمال 

وانه ال يمكن الوصول الى حل للقضية الفلـسطينية دون مـشاركة            . ستراتيجي لفلسطين والشعب الفلسطيني   اال
فاعلة من قبل األردن ومصر، مشيراً الى أنهما الرئتان اللتان نتنفس من خاللهما ونعتز بهما في العالم العربي                  

  . واإلسالمي
وقال . ألردناب الفلسطيني على امن واستقرار      وشدد الرمحي على حرص المجلس التشريعي والحكومة والشع       

وتابع يقول نعتقد انه سيتم تجاوز كافـة        . معرباً عن أمله بان يتم تجاوز الموقف الذي حدث        ،  نحن نقدر الظرف  
المعوقات الننا نرى ونؤمن ان مصلحة األردن مثل مصلحة فلسطين وان الشعبين بينهما من الـروابط أقـوى                  

  .لعابرةواكبر من هذه الحوادث ا
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وكشف الرمحي في اللقاء النقاب عن مكالمة هاتفية جرت مساء األحد بين رئيس الـوزراء إسـماعيل هنيـة                   
وقال ان هذه المحادثة اتسمت بااليجابية ونعتقد أنها بدايـة          . ورئيس الوزراء األردني الدكتور معروف البخيت     

  .لتجاوز األزمة
لسطينية بقيادة حركة حماس في ظل حصار سياسي ومالي قـال           وفي تقييمه لألوضاع التي تعيشها الحكومة الف      

ان ان المنطقة تمر بأزمة كبيرة وخطيرة جداً في ظل احتقان كبير في الشارع الفلـسطيني وان اسـباب هـذه                     
األزمة واالحتقان تعود الى الحصار االقتصادي المفروض على السلطة ما دفعها الى العجز عن دفع رواتـب                 

اذار الماضي ، مشيراً الى ان ما يستفز المواطنين أكثر هو ان األموال موجودة ومرصودة               الموظفين عن شهر    
  . في جامعة الدول العربية لكن ال يستطيع أي بنك فلسطيني ادخالها ما يزيد التوتر 

واضاف هناك حصار اقتصادي يمارس ضد الحكومة والشعب الفلسطيني وحصار سياسي يمارس مـن قبـل                
ار الديمقراطي الفلسطيني، وهناك تنازع صالحيات بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة الفلـسطينية    الجميع ضد الخي  

يتم ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل من قتل واغتياالت واعتقاالت مؤكداً أن هذه األوضاع تخلق ازمـة                  
  .تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني

مة واالحتقان المتفاقم وامكانية اعتراف حركـة حمـاس         ورداً على سؤال حول شكل ونوعية المخرج لهذه األز        
بالمبادرة العربية للسالم وفتح حوار مع المجتمع الدولي وإسرائيل قال الرمحي ان األزمة نشبت نتيجـة لعـدم                  

  .قبول الغرب وإسرائيل بنتائج العملية الديمقراطية
غرب وبدأنا ذلك ومن اهم نتائج ذلك الحوار ما         وبالنسبة للحوار ابدينا رغبتنا واستعدادنا لفتح حوار شامل مع ال         
ودعا اوروبا الى الجلوس والحوار مع الحكومة       . صرح به أمس االول الرئيس السويسري الذي رفض الحصار        

  .الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياً 
مـاس  واوضح الرمحي ان هذا الموقف السويسري اإليجابي جاء بناء على حوار استمر فترة من الزمن بين ح                

. وممثلين عن الحكومة السويسرية أفضت في النهاية الى تلك التصريحات التي أطلقهـا الـرئيس السويـسري                
وبالنسبة لمبادرة السالم العربية قال الرمحي ال افهم كيف تطالب الحكومة الفلسطينية باالعتراف بالمبادرة التي               

. لي بانها ال تساوي الحبر الـذي كتبـت فيـه            وصفها رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارئيل شارون في اليوم التا        
وتساءل الرمحي لماذا هذا اإلصرار والضغط العربي على حركة حماس للقبول بمبادرة مرفوضة إسرائيلياً من               

 مـا فائـدة ان تعتـرف حمـاس          :وقال. اليوم األول كما لم نر أي ضغط عربي ودولي على إسرائيل لقبولها           
 وان األصرار على ذلك يمثل ضغطا على الحكومة الفلسطينية وليس بحثا عن             بالمبادرة طالما إسرائيل ترفضها   

  . حل للقضية
 اجتمعنا قبل اسبوع تقريباً مع وفد من االتحاد األوروبي وهم نواب من يـسار الوسـط معارضـين                   :أضافو

 توجد اليـوم    الغرب بان يكون اكثر عقالنية وقال     وطالب  . لسياسة االتحاد جاؤوا وجلسنا في المجلس التشريعي      
واكد ان حماس على استعداد لفتح حوار مع العالم بمجملـة باسـتثناء إسـرائيل               . فرصة كبيرة وليست بسيطة   

   .وحكومتها، مشيراً الى ان فتح الحوار هو الطريق األسلم للخروج من المأزق
  25/4/2006الدستور 

  
 حكومة حماس لن تُعمر طويال  .58

 داني روبنشتاين
ت هاتفية مع بعض المعارف في غزة، يثور االنطباع لدي بـأن تعيـين جمـال أبـو                  من خالل سلسلة اتصاال   

سمهدانة مراقبا عاما في وزارة الداخلية التابعة لحماس، وتشكيل جهاز أمني جديد تحت قيادته، يحظـي بـدعم         
تي نفـذها   أبو سمهدانة يتمتع بشعبية كبيرة جدا في غزة السباب منها العمليات ال           . واسع من الجمهور في غزة    

هو كان نشيطا بارزا فـي حركـة        . والتي أدت حسب رأي الكثيرين في غزة الي انسحاب اسرائيل من القطاع           
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فتح، وجمع حوله شبانا من بعض المجموعات السياسية االخري في اطار ما يسمي بلجان المقاومـة الـشعبية،    
 .وقاموا فيما بعد بتنفيذ عدد كبير من العمليات

انة في تشكيل الجهاز الجديد ـ بالرغم من معارضة رئيس السلطة محمود عباس، فـستكون   اذا نجح أبو سمهد
.  القانون والنظام وكبح الميليشيات والعصابات المنفلتة في شوارع غزة         ىمهمته مساعدة الشرطة في الحفاظ عل     

د في ايصال غزة الـي      الفلتان األمني هو قضية أساسية في غزة بدرجة ال تقل عن االزمة االقتصادية التي تُهد              
 .لكل حمولة هامة، وكل حي وكل مجموعة سياسية نوع من الجيش الخاص بها. حافة المجاعة

 تمكين الجهاز الجديد من استيعاب الجنـود مـن          ىوزير الداخلية، سعيد صيام، الذي عين أبا سمهدانة قصد ال         
ن من اآلن فصاعدا جزءا مـن قـوات         المجموعات المختلفة، ومن بينهم عناصر كتائب القسام الذين سيصبحو        

ومعني ذلك انهم سيحصلون علي رواتبهم من الـسلطة مثـل بـاقي عناصـر               . األمن الرسمية التابعة للسلطة   
 .الشرطة

سعيد صيام قال خالل خطبة ألقاها في المسجد العمري في غزة بأن الجهاز الجديد يهدف الي ايقاف اسـتخدام                   
قاف الهجمات الهوجاء علي مؤسسات السلطة، قاصدا بذلك األحداث التـي           السالح في الصراعات الداخلية، واي    

  .  المكاتب الحكومية واألمالك الرسميةىقامت خاللها عصابات المسلحين بالسيطرة عل
هـذه  .  أن تقوم حماس بما وعدتهم به قبل االنتخابات، وأن توفر األمن الشخصي للسكان             في غزة يتوقعون اذاً   

هي لم تِعد بجلب السالم مع اسرائيل وال بتحسين العالقات مـع الواليـات              . المركزيةكانت أحد وعود حماس     
 كيف أصبحت معزولة عالميا وتضطر الي اطالق المزيـد مـن            ىرغم أن قيادة الحركة تر    (المتحدة واوروبا   

، ليس )يوالتصريحات التي تفيد بأن التسوية السلمية محتملة ـ بعد انسحاب اسرائيل الي حدود حزيران ـ يون  
التبرعات التي سترد في هذا االسبوع من قطر والـسعودية وايـران،            .  حكومة حماس مال لدفع الرواتب     ىلد

 . ستكفي بالكاد لدفع جزء من الرواتب في االسبوع القريب-والتبرعات الخاصة 
نة هو نـوع مـن       بالقيام بشيء ما في مجال الفلتان والفساد، وتعيين أبي سمهدا          حكومة حماس كانت ملزمة اذاً    

المشكلة هي أن حكومة حماس ال تملك فرصة في النجاح في هـذا             . الخطوات التي انتظرها الكثيرون في غزة     
. صيام وأبو سمهدانة ال ينويان تفكيك الميليشيات القائمة، بل إدخالها في نوع من االطـار المـشترك                . المجال

ونوع من االعتراف الرسمي الذي قد يقويها ـ  الميليشيات والجيوش الخاصة ستحصل علي تصريح لوجودها، 
ومن يحتاج عموما الي جهـاز أمنـي   . كلهم سيرغبون باالعمال والرواتب، وليس لذلك مال      . بدال من إضعافها  

 آخر؟ 
أحداث الشغب التي اندلعت حول هذه القضية في غزة، والنزاعات المتزايدة بين فتح وحماس وعزل حكومـة                 

ـ  حماس في الساحة االقليم  أن ىية والدولية، واالزمة المالية الصعبة التي تمر بها ـ كل هذه االمور قد تدلل عل
 .المشكلة األصعب هي أنه ال يوجد اآلن مؤشر علي توفر طرف آخر الستبدالها. هذه الحكومة لن تعمل طويال

 24/4/2006هآرتس 
 25/4/2006القدس العربي 

  
  من تل أبيب إلى وزيرستان.. حماس .59

  نتاوي  عريب الر
يتعين على حماس أن ترسم بوضوح، الفواصل والتخوم التي تميزها عن محورين إشـكاليين، األول، محـور                 

 دمشق امتدادا لحزب اهللا والجهاد اإلسالمي، والثاني، محور الجماعات والتنظيمات السلفية الجهادية،             -طهران  
  . الجهادي/ التي تدور في فلك القاعدة وفكرها التكفيري

 كهذه كانت مطلوبة من حماس وهي في مواقع المعارضة الجماهيرية العريضة للسلطة ونهجها وحزبها،               مبادرة
بيد أن أنها اليوم، وبعد أن انتقلت حماس إلى مواقع الحكم والحكومة، باتت متطلبـا إلزاميـا، يـسبق شـروط      
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في حدود السياسة، أما االلتباسـات      الرباعية الدولية ويتقدم عليها، فاالعتراف بإسرائيل على سبيل المثال قضية           
  . األخرى فتندرج في سياقات أشد خطورة، وتترتب عليها تداعيات استثنائية

ما كان لحكومة حماس أن تذهب بعيدا في تبرير وتسويق عملية تل أبيب التي أعلن الجهاد اإلسالمي المسؤولية                  
ة المثيرة لاللتباس والتحفظ والرفض واإلدانة، قد       عنها، فنحن لسنا على يقين حتى اآلن، ما إذا كانت هذه العملي           

اندرجت تخطيطا وتوقيتا وتمويال، في سياق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، أم أنها واحـدة مـن األعـراض                 
  .  األمريكي على خلفية برنامج طهران النووي-الجانبية للصراع اإليراني

دن من مشاركتها في البرلمانـات الـشركية، مـسألة          وما كان لحماس أن تكتفي بالقول بأن موقف أسامة بن ال          
اجتهاد خاص، فالرجل يقود حربا ال هوادة فيها في الصليبيين واليهود، وهي حرب ال ناقة للفلسطينيين فيها وال                  
جمل، بل أنها رتبت على كفاحهم وقضيتهم الوطنية من األعباء والتداعيات، ما تنوء بحمله القـوى والفـصائل        

  . جتمعة، وباألخص اإلسالمية منهاالفلسطينية م
كان يتعين على حماس، أن تدرك أن عملية تل أبيب في أهدافها ووظيفتها، موجهة ضدها باألساس، وتنـدرج                  
في سياق رغبة المحور إياه في تصعيد وتيرة التوتر في المنطقة، وتوجيه أكثر من رسالة في أكثر من اتجـاه،                    

كثر كاريزمية بأن الهالل امتد إلى غزة بعد فوز حماس؟ والمطلوب مـن             ألم يبشرنا أحد رموز هذا المحور األ      
حماس أن تقيم مفاصلة ال لبس فيها وال غموض، عن القاعدة وسلفيتّها الجهادية، قادتها وخالياها ورموزهـا،                  

 دولـة  نهجها وفكرها، فالفلسطينيون الذين اختاروا حماس في انتخابات حرة ونزيهة، لم يفعلوا ذلك طمعا بعودة         
الخالفة اإلسالمية، وال لكي يتحول إلى كتيبة في حرب كونية يقودها ابن الدن من كهوف وزيرستان، وتمتـد                  
من مانهاتن إلى غروزني، ومن بالي إلى الدار البيضاء، الفلسطينيون قالوا نعم لحماس من أجل دولتهم المستقلة                 

  . وعاصمتها القدس، من أجل حياة أفضل وفساد أقل
 ظلت التباسات الخطاب اإلسالمي لحماس على ضبابيتها، فإن فرص تجيير فوزها وحضورها من قبـل     وإذا ما 

أطراف ال صلة لها باألجندة الوطنية للشعب الفلسطيني، ستظل عالية، وستظل عالية كذلك، فرص اختراقها من                
م عالقاتهـا وتحالفاتهـا،   قبل حلفائها وأصدقائها من المحورين المذكورين على حد سواء، وبما يسهم في تـأزي         

والتشويش على مواقفها وبرامجها وسياساتها، وفي هذا السياق، ربما، تندرج حكاية خلية حمـاس وأسـلحتها،                
فنحن نعرف أن حماس، كحركة مركزية وحكومة، لم تقدم طوال تاريخها على أعمال من هذا النوع، بيد أننا لم                   

حماس ويتظلل برايتها، وكلما استمرت هذه االلتباسات، تعاظمت        نسقط سيناريو الطرف الثالث الذي قد يتلطى ب       
  .فرص التستر والتلطي من قبل قوى وأطراف، مستفيدة ومتربصة

  25/4/2006الدستور 
  

  عصا عباس .60
   زهير قصيباتي

 في إقالة حكومة حماس، ال      – حتى اآلن    –امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استخدام حقه الدستوري          
واألكيـد،  . نه لن يلجأ الى هذه الخطوة الجراحية، في حال لم تذعن الحكومة الى لغة الحوار مع إسرائيل      يعني ا 

بصرف النظر عن مدى تسرع أبو مازن، أنه يلوح لـ حماس بعصا إخراجها من بيت الحكم إذا لـم تواجـه                     
 تغير الحركة ِجلدها، وتنعى ذاتها      والواقع، بمفهوم الرئاسة الفلسطينية هو ركوب قطار التسوية، أي ان         . الواقع

  .كمقاومة
لعل عباس يدرك قبل سواه ماذا بقي من ذلك القطار، ويعرف ايضاً ان إطالق الصواريخ على إسـرائيل إنمـا                

لكن الرئيس المعروف بعقالنيته، هو الذي كان في مقـدم الـذين            . يكمل حصار حماس لخنقها بين فكي كماشة      
تفاضة، مطالباً بعدم االستسالم الى إغراءات المواجهة مع الحكومة، ولو ظن أو            حذّروا من أضرار عسكرة االن    

وال مبالغة في استنتاج تسرعه في إطالق إنذاره باإلقالة من أنقرة، إذ يتزامن مع              . اقتنع بأنها تتمرد على سلطته    
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ـ             الق نوافـذ تمويـل     تشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة وقصفه بالدبابات، وإحياء نهج االغتياالت، وإغ
إدارة مرحلة اإلفـالس واالنهيـار الـشامل        : الخزينة الفلسطينية، إلرغام حكومة حماس على لعب دور وحيد        

  .للسلطة
ويواكب إنذار عباس حماس بورقة نعيها، متى اعتبر ان سياستها تلحق ضرراً بمصالح الفلـسطينيين، بعـض                 

فع السالح في الشارع بين حين وآخر، أو في كل حـين            التهدئة بين سلطة الحكومة وسلطة حركة فتح التي تر        
  !من نتيجة االنتخابات... تراه فتح وصقورها مناسباً للثأر

يوم اإلنذار يواكبه ايضاً تنفيذ خطة إسرائيلية لعزل شمال الضفة الغربية، ضمن مـسار كانتونـات يحرسـها                  
ي الخريطة النهائية للدولة العبرية، وتكتمـل       االحتالل او يسيجها سجوناً ضخمة للفلسطينيين، كي يرسم ما سم         

  . اإلسرائيلية–فضيحة خريطة الطريق األميركية 
ولعل أبو مازن ما زال يذكر أنه كان بين الذين دافعوا عن منح حماس فرصة التكيف، بين ضـفتي المقاومـة                     

الى هدنة دائمة، تـدريجاً،     والسلطة، واستيعاب متطلبات تسهيل مشروع الدولة الفلسطينية، بتحويل هدنة السنة           
يأتي اإلنـذار  . بافتراض قدرة الحركة على تغيير ميثاقها، أي إلغائه لقبول ميثاق منظمة التحرير، وسالم أوسلو           

بعد خطاب مشعل، ليزرع مزيداً من األلغام على طريق بناء الثقة بين الرئاسة والحكومة، وليبـرر بمنظـور                  
  .د ايام على قصة ضبط األسلحة في األردنحماس تشديد الحصار العربي عليها، بع

وإذا كان المنطق يفرض الحفاظ على مسافة من مفهوم الرواية الذي تبنته الحركة في استهجانها ما صدر عـن                   
عمان، فالمنطق ايضاً يفترض قبول تبرير الرئيس المصري حسني مبارك عدم استعجال التدخل لترتيب قمـة                

أحدهما لعباس والثاني لـ    :  لترتيب أوتار الصوت الفلسطيني، فال يبقي اثنين       بين عباس وأولمرت، ألن األولوية    
ولكن، ال الرئيس قادر على التعايش مع حكومة مقاومة، وال الحركة قابلة للطالق مع عقيـدتها، فيمـا                  . حماس

إال إسرائيل تعطيها كل يوم عشرات األمثلة على رغبتها في سحق كل شيء فلسطيني وكل من هو فلـسطيني،                   
  .من يقبلون بدور حراس الكانتونات على تخوم خريطة أولمرت

ومرة اخرى تلتقط إسرائيل هذا التفاؤل،      . ومرة أخرى، ال يخفي أبو مازن تفاؤله بحل سلمي اذا عزل اإلرهاب           
 – اذا قِبـل الحـوار       –انما إلدانة كل الفصائل الفلسطينية بـ اإلرهاب، وفي هذه الحال من يحاور أولمـرت               

  !تثناء عباس؟ بافتراض ان األول لن يمانعباس
قبل الحوار، شوط طويل ومرير، عنوانه مصير حكومة حماس، وفي الخطط اإلسرائيلية ايضاً مصير حكم أبو                

ومع كل الفوارق الهائلة بين مأزقي العراق وفلسطين، على الفلسطينيين ان يتعظـوا بِعبـر الـدروس                 . مازن
  . هناك التي تنذر باستنساخ حروب على تخوم الفيديرالياتالعراقية، وبمآسي الحرب األهلية

فـأكبر جريمـة،    .  تحديد الثمن الواقعي   – بالتكافل   –فلسطين ما زالت تستحق التضحية، وعلى عباس وحماس         
: تناسي كل األثمان التي دِفعت، واالنسياق وراء فلتان الشارع والغرائز، فيما أميركا تمعن في خـداع العـالم                 

 !يستحقّون الحصار...  في مواجهة إرهابيينروح أوسلو
  25/4/2006الحياة 

  
  صورة .61
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 .جنود االحتالل يتعاملون بوحشية مع مصاب فلسطيني قبل ان يستشهد متأثرا بإصابته
25/4/2006الوفد المصرية   


